
Dyma wahoddiad i chi gymryd rhan mewn gwaith ymchwil. Cyn i chi

gytuno i gyfranogi neu beidio, mae'n bwysig eich bod yn deall pam y

mae'r gwaith ymchwil yn cael ei wneud a'r hyn y bydd yn ei gynnwys.

Darllenwch yr wybodaeth ganlynol yn ofalus.

Beth yw diben yr ymchwil?

Rydym yn cynnal ymchwil ar yr effaith y mae Tyfu Gyda'n Gilydd yn ei
gael ar lesiant gwirfoddolwyr. Diben yr astudiaeth yw archwilio sut y gall
tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned effeithio ar lesiant
cyfranogwyr.

Bydd eich cyfranogiad yn yr astudiaeth yn golygu'r canlynol:

10 munud i lenwi holiadur byr ar ddechrau'r prosiect yn y gwanwyn. Yna
byddwch yn llenwi holiadur tebyg eto yn yr haf ac yn yr hydref, ar
ddiwedd y gwaith ymchwil.

Bydd yn ofynnol i chi neilltuo ychydig bach o amser yn rheolaidd i dyfu a
dyfrio eich planhigion. Gallwch hefyd dreulio amser ar ein grŵp
Facebook gwirfoddol cymunedol (dim ond trwy wahoddiad y gellir ei
gyrchu).

Pwy sy'n cynnal y gwaith ymchwil?

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cynnal yr astudiaeth hon
mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. Mae'r data'n cael eu casglu
gan Hannah Lewis a Matt Purnell, Yr Adran Seicoleg, Coleg y Gwyddorau
Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe, a hynny dan oruchwyliaeth Dr Luke
Jefferies, Darlithydd, Yr Adran Seicoleg, Coleg y Gwyddorau Dynol ac
Iechyd, Prifysgol Abertawe.
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Beth a fydd yn digwydd os cytunaf i gymryd rhan?

Byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur llesiant; mae hwn yn gofyn i chi
asesu sut yr ydych yn teimlo ar hyn o bryd o ran eich llesiant. Yna, anfonir
pecyn o hadau blodau gwyllt brodorol Cymru atoch yn y post a gofynnir i
chi dyfu'r rhain.

Tra bo'r planhigion yn tyfu, gofynnir i chi lenwi'r holiadur eto i asesu eich
llesiant. Wedi i'r planhigion dyfu, gofynnir i chi lenwi'r holiadur am y tro
olaf. Byddwn hefyd yn gofyn am ychydig o wybodaeth gefndir, gan
gynnwys ynghylch eich profiad o arddio a'r amser yr ydych yn ei dreulio
mewn amgylcheddau awyr agored.

Cewch wahoddiad hefyd i ymuno â'n cymuned o wirfoddolwyr Tyfu
Gyda'n Gilydd ar-lein (grŵp Facebook caeedig), lle gall pawb rannu eu
profiadau ac elwa ar awgrymiadau ynghylch ffyrdd o dyfu sy'n denu
bywyd gwyllt. Wedi i'ch planhigion flodeuo, cewch wahoddiad i gasglu'r
hadau a'u dychwelyd atom, os byddwch yn dymuno i safleoedd y GIG
elwa ar yr hadau hyn.

A oes yna risgiau'n gysylltiedig â chymryd rhan?

Mae'r ymchwil wedi cael ei chymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil
Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Nid oes yna risgiau sylweddol yn
gysylltiedig â chyfranogi. Mae ein hadau i gael eu tyfu ac nid eu bwyta.

Diogelu Data a Chyfrinachedd

Bydd eich data yn cael eu prosesu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 a'r
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2016 (y GDPR). Bydd yr holl
wybodaeth a gesglir amdanoch yn cael ei chadw'n gwbl gyfrinachol.
Dim ond yr ymchwilydd/y tîm ymchwil a fydd yn edrych ar eich data.
Bydd yr holl ddata electronig yn cael eu storio gan Brifysgol Abertawe a
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a hynny mewn ffeiliau cyfrifiadurol
a ddiogelir gan gyfrinair. Bydd pob cofnod papur yn cael ei storio mewn
cabinet ffeilio dan glo yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd
eich gwybodaeth gydsynio yn cael ei chadw ar wahân i'ch ymatebion er
mwyn lleihau'r risg o fynediad diawdurdod at y data.

Mae ein prosiect yn destun gwerthusiad annibynnol. Mae'n cael ei
gynnal gan Miller Research. Hoffai Miller Research gyfweld â rhai o'n
gwirfoddolwyr Tyfu Gyda'n Gilydd.



Nid yw cymryd rhan yn y gwerthusiad ychwanegol hwn ar gyfer adborth
yn orfodol, ond byddwn yn eich gwahodd i roi adborth ar eich profiad o'n
prosiect.

Nodwch y bydd y data (yr ymatebion i'r holiadur) y byddwn yn eu casglu
ar gyfer ein hastudiaeth yn cael eu gwneud yn ddienw, ac y bydd unrhyw
holiadur y byddwch y ei lenwi ar ein cyfer yn anhysbys o'r adeg y
byddwch yn ei lenwi. Felly, ni fydd yn bosibl adnabod a dileu eich data yn
nes ymlaen, pe byddech yn penderfynu tynnu'n ôl o'r astudiaeth. Os
bydd eich data yn cael eu casglu ar-lein, nodwch na fyddwch yn gallu
tynnu eich gwybodaeth yn ôl wedi i chi ei chyflwyno ar-lein. Bydd
unrhyw ddata a gesglir ac a ddadansoddir o'n grŵp Facebook caeedig
hefyd ynddienw.

Mae'n ofynnol yn Fframwaith Uniondeb Ymchwil Prifysgol Abertawe ar
Foeseg Ymchwil a Llywodraethu fod data'n cael eu cadw am o leiaf
ddeng mlynedd.

Beth a fydd yn digwydd i'r wybodaeth y byddaf yn ei darparu?

Bydd dadansoddiad o'r wybodaeth yn ffurfio rhan o'n hadroddiad ar
ddiwedd yr astudiaeth, ac mae'n bosibl y caiff ei gyflwyno i bartïon a
chanddynt fuddiant, ynghyd â'i gyhoeddi mewn cyfnodolion gwyddonol
a chyfryngau cysylltiedig. Sylwch y bydd yr holl wybodaeth a gyflwynir
mewn unrhyw adroddiadau neu gyhoeddiadau yn anhysbys ac yn
anadnabyddadwy.

A yw cyfranogi yn wirfoddol, a beth os byddaf yn dymuno tynnu'n ôl yn

ddiweddarach?

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol – nid oes rhaid i chi gymryd rhan
os nad ydych yn dymuno gwneud hynny. Os byddwch yn penderfynu
cymryd rhan, ac yna'n ddiweddarach yn dymuno tynnu'n ôl o'r
astudiaeth, bydd gennych y rhyddid i dynnu'n ôl unrhyw bryd, heb
roi rheswm a heb gosb.

Hysbysiad Preifatrwydd Diogelu Data

Prifysgol Abertawe fydd y rheolwr data ar gyfer
y prosiect hwn. Mae Swyddog Diogelu Data y Brifysgol yn goruchwylio
gweithgareddau'r brifysgol sy'n ymwneud â phrosesu data personol, a
gellir cysylltu ag ef yn Swyddfa'r Is-Ganghellor.

Bydd eich data personol yn cael eu prosesu i'r dibenion a amlinellir yn y
daflen wybodaeth hon.



Bydd gweithdrefnau moesegol safonol yn golygu y byddwch yn darparu
eich cydsyniad i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon trwy lenwi'r ffurflen
gydsynio a ddarparwyd ar eich cyfer, neu drwy dicio'r blwch a ddarperir
os cesglir y cydsyniad trwy arolwg ar-lein.

Mae'r sail gyfreithiol y byddwn yn dibynnu arni i brosesu eich data
personol yn angenrheidiol ar gyfer gweithredu tasg a gyflawnir er budd y
cyhoedd. Mae'r cyfiawnhad sy'n deillio o'r budd cyhoeddus hwn yn cael
ei gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Coleg y Gwyddorau
Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.

Am ba hyd y bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw?

Bydd y data'n cael eu cadw ac yn hygyrch am o leiaf 10 mlynedd wedi
cwblhau'r ymchwil. Dylid cadw cofnodion o astudiaethau sydd o bwys
mawr yn glinigol, yn gymdeithasol neu'n amgylcheddol, neu o ran
iechyd neu dreftadaeth, neu sy'n deillio o ymyrraeth newydd, neu o
astudiaethau sydd ar y gweill neu'n ddadleuol, a hynny am o leiaf 20
mlynedd ar ôl eu cwblhau. Efallai y bydd yn briodol cadw data astudio o'r
fath yn barhaol yn y brifysgol, neu mewn casgliad cenedlaethol, neu yn ôl
yr hyn sy'n ofynnol gan bolisi data'r cyllidwr.

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych hawl i gyrchu eich gwybodaeth bersonol, i wrthwynebu
iddi gael ei phrosesu, ynghyd ag i gywiro, dileu, trosglwyddo a chyfyngu
ar eich gwybodaeth bersonol. Ewch i dudalennau gwe Diogelu Data y
Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'ch hawliau. Dylai
unrhyw geisiadau neu wrthwynebiadau gael eu cyflwyno'n ysgrifenedig i
Swyddog Diogelu Data y Brifysgol: Swyddog Cydymffurfedd y Brifysgol
(Rhyddid Gwybodaeth/Diogelu Data), Swyddfa'r Is-Ganghellor, Prifysgol
Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP; E-bost:
dataprotection@swansea.ac.uk.

Sut i leisio cwyn

Os ydych yn anhapus ynghylch y ffordd y mae eich data personol yn cael
eu prosesu, gallwch, yn y lle cyntaf, gysylltu â Swyddog Diogelu Data y
Brifysgol, a hynny gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod. Os ydych yn
parhau i fod yn anfodlon, yna mae gennych hawl i wneud cais
uniongyrchol i'r Comisiynydd Gwybodaeth am benderfyniad. Gellir
cysylltu â’r Comisiynydd Gwybodaeth yn:   Information Commissioner’s
Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF;
www.ico.org.uk.



Beth os bydd gennyf gwestiynau eraill?

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am yr
astudiaeth hon, bydd croeso i chi gysylltu â ni:

 
Kathryn Thomas

Caru Natur Cymru
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

E-bost: biophilicwales@gardenofwales.org.uk
 

Y Goruchwyliwr –
Dr Luke Jefferies
Yr Adran Seicoleg

Prifysgol Abertawe
E-bost: luke.jefferies@swansea.ac.uk

 
Hannah Lewis

Yr Adran Seicoleg
Prifysgol Abertawe

E-bost: 952625@Swansea.ac.uk
 

Matt Purnell
Yr Adran Seicoleg

Prifysgol Abertawe
E-bost: 969342@Swansea.ac.uk

 
 
 
 


